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 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 م02/6/0202 العاشرة األحد الجلسة

م وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع لجنة 02/6/0202انه فى ٌوم االحد الموافق 

شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الجلسة العاشرة( وذلك بمكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمٌة البٌئة . برئاسة السٌد  أ.د / رمضان عبدالحمٌد محمد الشنوانً  وكٌل الكلٌة  

 -وعضوٌة كل من السادة:

 رئٌسا   السٌد أ.د/ رمضان عبد الحمٌد محمد الشنوانً  2

 عضوا   السٌد أ.د/ امٌل صبحً شكرهللا 0

 عضوا   طارق احمد محمود / د السٌد 3

 عضوا   جالل عبدالمجٌد عتلم /د السٌد 4

 عضوا   السٌد د/ محمد رٌحان الملٌجً 5

 عضوا   السٌد د/ رمضان محمد جاد الحق  6

 عضوا السٌدة/ رانٌا فتحً الجندى 7

  

وقد بدأ السٌد أ.د/ رئٌس اللجنة االجتماع بذكر" بسم هللا الرحمن الرحٌم" والترحٌب بالسادة أعضاء 

 اللجنة الحضور.  

 ثم بدأ سٌادته بعرض ومناقشة جدول األعمال على النحو التالً:

 المصادقات -أوال:    

 م.03/5/0202االجتماع السابق المنعقد فى ٌوم األحد الموافق التصدٌق على محضر 

 القــــــــرار

  المصادقــة . 

 ثانٌا  : موضوعات اإلحاطة 
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وعمال  -بخصوص الخطاب الوارد من مدٌر ادارة الورش والخاص بأن العمالة الموجودة )فنٌٌن*

 .فنٌٌن( داخل الورشة قلٌلة جدا وغٌر كافٌة للعمل داخل الورشة

 القــــــــرار                                                  

 .لمدٌرعام الكلٌة لتوفٌر عمالة للورش واتخاذ الالزممرة اخرى خطاب  عملتم   

 

بخصوص الخطاب الوارد من السٌد/ مدٌر ادارة الورش والخاص بتعدٌل الالئحة بما ٌتناسب مع * 

 .22/6/0220تعدٌل لالئحة فى  متطلبات السوق الحالٌة حٌث أن اخر

 القــــــــرار                                               

مدٌر ادارة الورش لعمل نموذج لتعدٌل الالئحة لعرضه على مجلس الكلٌة فى ل تم توجٌه االمر  

 .االجتماع القادم

 

لعدم وجود خدمة االنترنت  بخصوص الخطاب الوارد من السٌد/ مدٌر مركز الحساب العلمً بالكلٌة*

 .المعامل والمكتب االدارى مما ٌعوق سٌر العمل على اجهزة

 القــــــــرار

 لمناقشة االمر وعمل الالزم. على  السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة مرة اخرى  تم عرض االمر    

 

* بخصوص الخطاب الوارد من السٌد/ مدٌر مركز الحساب العلمً بالكلٌة بخصوص عدم توافق   

الالئحة المالٌة مع مصروفات المكان من اجور المدربٌن مما ٌؤدي الى عزوف بعض المدربٌن عن 

 .التدرٌب بالمركز

 القــــــــرار

قواعد ٌة البٌئة العادة صٌاغة النائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمل تم توجٌه خطاب 

 للعمل مع المركز واحداث رضا وظٌفً داخل وحدة الحساب العلمً. المالٌة لجذب عمالة خارجٌة 
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بخصوص تفعٌل خدمة اتوبٌس خاص باعضاء هٌئة التدرٌس لالنتقال من مدٌنة طنطا الى مدٌنة *

 لهم. منوف للحضور الى الكلٌة وذلك لعدم تواجد وسٌلة مواصالت مرٌحة

 القــــــــرار                                                

السٌد االستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة  للعرض على مجلس الكلٌة والرجاء باتخاذ الالزم حٌث  مخاطبة

 أن هذا الموضوع عرض أكثر من مرة الهمٌته.

 والتقدير ،،،،،،وتفضلوا بقبول وافر االحترام                          

  

 وكيل اللكية         
منية البيئة           متع وت  لش ئون خدمة اجمل

  

 أ .د/رمضان عبد امحليد الش نواين                                                                     

 


